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FBG’S BESTYRELSE OG UDVALG 

FORMAND:   

Kristian Ahle Tlf. 21 75 43 74 ahle.kristian@gmail.com 

SEKRETÆR:   

Trine Hansen Tlf. 28 57 38 87 puls@besked.com 

KASSERER:   

Anne-Kristine Jansen Tlf. 40 11 60 58  ak.jansen73@gmail.com  

FODBOLDUDVALG:   

Martin Andersen (f) Tlf. 61 86 12 42 mta.skjern@gmail.com  

Niels Boel Olesen Tlf. 23 96 78 52 niel4142@gmail.com 

Anita Christensen Tlf. 60 16 30 65 nitaandersen@hotmail.com 

GYMNASTIKUDVALG:   

Lasse Jansen (f) Tlf. 22 52 88 63 lassehj86@hotmail.com 

Ann Sinkjær Tlf. 22 47 09 07 annjan@os.dk 

Berit Kjærsgaard  Tlf. 22 77 51 75 blaesbjerg.k@outlook.dk  

SPONSORUDVALG:   

Søren Olesen (f) Tlf. 24 24 29 76 Soren.24242976@gmail.com 

Leif Kristensen Tlf. 40 82 49 55 lkristensen@live.dk 

Susanne Engberg Broch Tlf. 40 98 45 38 Susannebroch@mail.dk 

BLADUDVALG:   

Hanne V. Kristensen (f)   Tlf. 23 30 46 56 HV@ucrs.dk 

Hanne Birgitte Madsen Tlf. 22 13 04 45 madsenejstrup@mail.tele.dk 

Caroline Lykke  Tlf. 60 13 35 62 Caro.lykke@hotmail.com 

Kiosken og automaten opfyldes af Karla Hansen 4046 1736 

Kontakt til kridtbanden er Per Hindhede 41189856  
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FRA BESTYRELSEN FOR FASTERS BØRN  
Hos fællesbestyrelsen for “Fasters 
Børn” er vi glade for den store op-
bakning, der bredt har været til 
etableringen af hoppepuden mv. på 
arealet mellem Aktivitetshuset og 
skolen. Det er dejligt at opleve, 
hvordan børnenes idé er blevet an-
erkendt og lynhurtigt blev realiseret. 
Tusinde tak til Faster Marie, Aktiv 
Faster, Astrup Købmandshandel og Faster Andelskasse for økonomi-
ske bidrag til at gøre det muligt. 
 

Derudover har vi i fællesbestyrelsen her i efteråret været indkaldt til et 
dialogmøde med Børne- familieudvalget grundet prognosen for fal-
dende børnetal på skolen. 
Vi oplever, at vi havde en god dialog med udvalget, og vi gik trods alt 
fortrøstningsfulde fra mødet, da vi ved, at vi her ude har tradition for at 
stå sammen om at løse udfordringer. 
 

Vi har for tiden bl.a. en rigtig god søgning til vuggestuen, men vi er 
også meget opmærksomme på, i fællesbestyrelsen er vores opgave 
fortsat at arbejde med at drive en fantastisk skole, børnehave, vugge-
stue og SFO. 
Derfor valgte vi at lægge op til dialog og spørgsmål i forbindelse med 
generalforsamlingen i Faster Marie. De fremmødte gav her udtryk for 
en fantastisk gejst og entusiasme, og der var bred enighed om, at det 
er vigtigt, at vi nu alle i lokalområdet “tar’ arbejdshandskerne på”, og 
støtter op med det, vi hver især nu kan. Der kom mange spændende 
idéer frem på mødet, og der blev nedsat forskellige arbejdsgrupper, 
der skal afsøge forskellige muligheder. 
 

Der ligger ikke nogle specifikke planer klar endnu, men så snart de 
enkelte arbejdsgrupper ved mere og får brug for hjælp fra os alle, vil 
det blive kommunikeret ud på faas.dk og på Facebook. Derfor vil vi 
opfordre Jer alle til, at holde Jer opdateret på hjemmesiden - men og-
så gerne til at støtte Faster Marie, da nogle af initiativerne sandsynlig-
vis kræver en form for kapital at realisere. 
 

Vi ved, at vi kan stå sammen og løfte i flok, og det har vi også en klar 
forventning om, at vi gør denne gang. 
 

På vegne af fællesbestyrelsen for “Fasters Børn” 
Lilian Nørgård Pedersen, formand 
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Herning Graderservice 
Alt indenfor regulering af 

• Grusveje 

• Pladser 

• Plansiloer 

• Klargøring til asfalt mm. 
v/Benny Juelsgaard ∙ Lundgårdvej 4 ∙ 6900 Skjern 
Mobil 4042 7341 ∙ www.herninggraderservice.dk ∙ juelsgaard@os.dk 
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Kunne det være noget, for dit barn?? 
 
For ca. et år siden fik vi en god ide, og siden da har vi nedsat et ud-
valg, som lige nu arbejder på at stable projektet på benene. 
 
Vores gode ide går ud på at etablere en ungdomsklub, hvor byens 
unge kan ”hænge” ud, hygge sig og føle tilhør. 
 
Vi har fået lov til, af Mejeriets bestyrelse, at benytte lokalerne i den 
gamle hestestald, hvilket vi synes, er virkelig spændende. 
 
Vi har mange ideer til, hvad klubben skal indeholde, hvem den skal 
henvende sig til, og hvilke aktiviteter vi skal tilbyde…, Men – 
Vi har brug for at høre, hvad I og jeres børn synes om projektet og 
har behov for i den forbindelse. Derfor vil vi rigtig gerne invitere jer til 
et  

infomøde onsdag den 19. januar kl. 19.00  
 

i aktivitetshusets mødelokale. 
 
På mødet vil vi præsentere vores ide og fortælle mere om, hvad vi 
ønsker at opnå med projektet. 
 
Program: 
Præsentation af udvalget 
Præsentation af projektet ”ungdomsklubben” 
Samtale-workshops med fokus på, hvad jeres ønsker og behov er 
Spørgerunde – få svar på alle dine spørgsmål vedr. projektet 
 
Gratis kaffe og hjemmebag 
 
Vi håber på din deltagelse og glæder os til at se dig! 
(Tilmelding er ikke nødvendigt) 
 
Mange hilsner 
Lene Cedergreen, Ann Sinkjær og Ungdomsklubudvalget  
  

Vi har brug for et sted, byens børn og unge  
kan kalde deres!! 

FASTER-ASTRUP UNGDOMSKLUB!  
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Vi vil gerne invitere til julehyggeturnering i badminton for alle senior-
spillere. 

Mandag den 20. december 2021  
(kl. 18.00 til ca. kl. 21.30) 

 

Efter ca. 2 timers badminton hygger vi os med sild og pålægskage-
mand.  
Deltagerprisen er kr. 75 som dækker sild, snaps og pålægskagemand. 
 

HUSK tilmelding på bestillingssedlen på blyanten eller til Karen 
Dissing Kragh på mobilnr. 4074 4113, senest den 7. december. 
 

Husk at melde dig ind i FBK’s Facebookgruppe. På Facebook skal du 
søge på Faster Badminton Klub.  
Her lægger vi nyheder, invitationer og meget mere ind. 

FBK’s bestyrelse 

Klubmesterskaber for ungdomsspillere 
 

I år håber vi, at vi kan afvikle et klubmesterskaber for alle ungdoms-
spillere sidst på sæsonen. Datoen er ændret til:  
 

Lørdag den 5. marts 2022 
 

Kampene starter kl. 8.30. Det plejer være en dejlig dag med mange 
flotte kampe. 
 

Fælles afslutning er onsdag den 30. marts. Mere om klubmesterskabet 
og afslutningen i næste Sognet Rundt og på Facebook.  
 

Klubmesterskaber for seniorspillere 
 

I denne sæson har vi igen et ændret koncept for seniorklubmester-
skab, så man kan være med i flere kategorier. 
 

Fredag den 4. marts 2022 (kl. 17.00-21.30) 
 

Afvikles alle mixdouble kampe  
 

 Søndag den 13. marts 2022 (kl. 10.00-17.00) 
 
Afvikles alle singlekampe, damedoublekampe og herredoublekampe. 
 

FBK’s bestyrelse 

BADMINTON KLUBMESTERSKAB 2022 

NYT FRA FASTER BADMINTONKLUB 
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Denne annonce-
plads er fri. 

 
Det koster kun 
500 kr. pr. år 

Denne annonce-
plads er fri. 

 
Det koster kun 
500 kr. pr. år 
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ASTRUP – TIM JERNHANDEL 
• Jern, metal og skrotbil mv. afhentes 
• Alt i brugsjern sælges og leveres 
• Gamle traktorer og maskiner købes 
• Nedskæring af stald inventar 

v/Henrik Lauridsen tlf. 97 33 30 92   mobiltlf.  40 13 30 92. 

Denne annonceplads er fri. 
 

Det koster kun 500 kr. pr. år 

Denne annonceplads er fri. 
 

Det koster kun 500 kr. pr. år 



13 

FRA FASTER SOGNEARKIV 

De første skoler i Faster sogn 
Faster kirkesanger- og skolelærerembede blev først oprettet i året 1837, og 
semnarist Block var den første lærer, der blev beskikket til dette embede den 
16. oktober 1838. 
Indtil denne tid var de kirkelige handlinger i Faster blevet besørget af degne-
ne i Borris (Duedam) og børnenes undervisning besørget af en dertil lejet ek-
samineret lærer i en lejet stue. 
En embedsbolig 
og jordlod købtes 
et sted på Hande-
rup Mark, hvor 
jord mod nord og 
vest var omgiven 
af Møllebakken 
og Slumstrup 
Mølledam og mod 
øst stødte op til 
kirkegårdens 
mark, mod syd 
stødte ejendom-
men for største 
part til Slumstrupvejen. Arealet udgjorde 28 tdr. land og bestod af eng, hede, 
mose og noget agerland. (Der hvor Frode Poulsens ejendom ligger). 
Den 10. marts 1846 blev eks. Lærer Block kaldet til lærer og kirkesanger i 
Sdr. Omme og efterfulgtes i embedet af semnarist Søren E. Aaes, der virkede 
her til sin død i året 1867. 
Den 1. juli 1868 blev forhenværende lærer i Oxager i Angel, Hans Peter 
Krogh, der under krigen i 1864 var fordreven fra sit embede, beskikket til læ-
rer og kirkesanger i Faster på den betingelse, at der inden 3 år skulle erhver-
ves en ny skolelod i nærheden af kirken og en ny bolig opføres på samme 
sted. 
For Hans Peter Krogh, der var født i Toftlund og hustruen Ane Christensen 
fra Gredsted, blev ansættelsen starten på en livslang gerning som kirkesan-
ger og lærer i Faster sogn. 
Dette skete i året 1871, idet der købtes et areal på ca. 14 tdr. land god jord 
syd for kirkegården og 2,5 tdr. landjord øst for vejen, og en ny bolig blev op-
ført syd for kirken. Senere købtes til erstatning for fourrage en god eng (1 ¼ 
tdr. land) ved laksegården syd for Lundenæs. I lærerne Blocks og Aaes em-
bedstid undervistes børnene i Fasterlund Biskole om vinteren af en eksami-
neret lærer, hvorimod de om sommeren skulle søge hovedskolen ½ dag 
ugentlig. Siden 1868 har der været 2 biskoler i den nordlige del af sognet – 
nemlig i Ejstrup og Fasterlund, senere i Astrup, og her blev lærer Krogh kal-
det til hovedskolen mod den betingelse, at han om sommeren skulle  

Forsætter på side 15 
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Fra side 13. 
undervise børnene i biskolerne ½ dag ugentlig, i hver, hvilket han har udført i 
32 år , idet der i sommeren 1901 er lejet en person af sognerådet til at under-
vise børnene i biskolerne 2 halve dage ugentlig i hver, medens han har un-
dervist børnene i hovedskolen 3 halve dage,  1 dag for ældst og 2 for yngste. 
I sommeren 1901 er opført en ny skole i Fasterlund, hvorved der skal ansæt-
tes en fast lærer, der skal overtage undervisningen af de ældste klassers 
børn fra Astrup og Ejstrup biskoler, hvorimod der skal lejes lærere og lærerin-
der til at undervise de mindre børn om vinteren i biskolerne. Om sommeren 
derimod skal lærerne i Fasterlund skole besør-
ge undervisningen såvel i sin egen skole (1/2 
dag) som i biskolerne, 2 halve dage i hver. 
For 120 år siden blev lærer Krogh pensioneret. 
Han havde da været lærer i Faster i 33 år og i 
flere år den ældste lærer i et embede i Ringkø-
bing Amt. Da han var 70 år gammel, ansøgte 
han om- og fik bevilget pension fra den 13. 
oktober 1901. Pensionen beregnedes til 993 
kr. 
Efter pensioneringen tog han og familien op-
hold i Skjern. 
Men her slutter historien om Hans Peter Krogh 
ikke. Efter flytningen til Skjern bor familien til 
leje i Bredgade, inden de i 1906 køber ejen-
dommen Vardevej 5.  
Fra bogen ”KFUM i Skjern gennem 35 år – 
1888 – den 3. juni 1923 – side 29 fortæller 
Aage Westergaard, Helligkors kirke i Køben-
havn, som havde været præst i Skjern fra 1901-1908 og hvor han fortæller 
lærer Krogh og en vækkelse i vinteren 1906-07.  
Nu fulgte mange uforglemmelige aftener, hvor de måtte blive ved 14 dage og 
sluttede vist ikke, noget møde før ved midnatstid. Og tallet på nyomvendte 
steg stærkt og hastigt. 
Det var ikke blot blandt de unge, at høsten til gudsrige blev gjort. 
Det var ved den lejlighed, at lærer Krogh, der i 33 år havde været lærer og 
kirkesanger i Faster, og hans jævnaldrende hustru i deres høje alder blev nye 
skabninger gennem alvorlig og ærlig omvendelse, der kostede stor ydmygel-
se, og som sikkert blev den gnist, der tændte vækkelsens ild i Astrup, efter at 
lærer Krogh i forsamlingshuset der, åbent og hjerteligt havde aflagt den gode 
bekendelse for sine tidligere elever og venner. 
Ifølge en levnedsbeskrivelse fra Ordenshistorigrafen er lærer Hans Peter 
Krogh den 24. februar 1911 udnævnt til dannebrogsmand. 
Hans Peter Krogh dør i 1915, 83 år gammel og efterlader sig hustruen Ane 
og 11 børn. 

Sognearkivet 

FRA FASTER SOGNEARKIV 
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På billeder ses formiddags-
kaffe i Bob klubben. 
 
Juleafslutning i Faster Senior-
klubben for aktive medlem-
mer er tirsdag den 7. decem-
ber 2021 kl. 10.30 i Aktivi-
tetshuset.  
Alle aktive er velkommen. Der 
kommer yderlige invitation 
ud. 
Generalforsamling i Faster 
Senior klubben afholdes  
Tirsdag den 8. marts 2022 
kl 10.30. 
Nærmere herom senere. 
 

Med venlig hilsen 
Faster Senior klub 

 

Der er god tilslutning til sognets nye tiltag - Faster Fitness. Det er dej-
ligt, at vi nu har et Fitnesscenter, som er med til at udvide de mulighe-
der for træning, vi har tæt på. 
 
Der er åbent 24/7, når man har tilmeldt sig, så du vælger selv tidspunk-
tet for træning, der passer ind i din hverdag. 
Vi er glade for den opbakning, vi allerede har fået, men der er stadig 
plads til flere. 
 
Hvis du vil være medlem, kan du på faas.dk finde anvisninger til at op-
rette en profil, så du kan komme i gang. 
Du kan også finde numrene på vores instruktører, så du har mulighed 
for at få hjælp til at lægge et træningsprogram. 
Vi glæder os til at se dig. 

Fitness udvalget 

FASTER FITNESS 

FASTER SENIOR KLUB 
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Så er der endelig kommet gang i Aktivitetshuset igen med masser af 
gymnastik. I skrivende stund har alle gymnastikhold netop haft første 
træning. 
Alle hold er kommet godt i gang, med god energi og klar til en masse 
sjov, samt dygtige instruktører der blev klædt godt på, ved et kursus 
med en konsulent fra DGI. 
På mor, far, barn holdet var der 7 gymnaster + deres forældre. Bandit-
terne var der 16 gymnaster, Multiholdet var på 19 gymnaster og Teen-
power var 18 gymnaster. 
Det ser godt ud på alle hold, men der er altid plads til flere, hvis dit 
barn også har lyst til at være med i fællesskabet. 

 
Vi glæder os til og håber på, at vi får lov til at slutte denne sæson af 
med vores opvisninger. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
Opvisningsdato for multiholdet og teenpower er: 
Lørdag den 19. eller søndag den 20. marts til forårsopvisning i 
Skjern 
Opvisningsdatoen for alle hold er: 
Søndag den 27. marts kl. 9.30 i aktivitetshuset i Astrup 

Gymnastikudvalget 

Sved på panden har netop haft 1. træning. Der var 22 fremmødte, 
samt flere afbud. Vi havde en god og professionel træning med Majbrit 
Hindhede. 
I løbet af sæsonen skal vi ud over Majbrit møde instruktører som Anni 
Kjærgaard, Inger Mølholm, Rikke Bakmann Høi, Pauline Bakmann og 
Tanja Rask, og hvem ved om der dukker flere op undervejs. 
Tjek Faas.dk under nyheder for at finde programmet. Sved på panden 
er for dig, der er over 16 år, og har lyst til at styrke din krop, og få sved 
på panden, samtidig med godt socialt samvær, og du kan nå at dukke 
op endnu. Fitness udvalget 

 

Programmet ser således ud for 2021-2022 
Mor/far/barn 1 - 3-årige Mandag kl. 17.00 - 18.00 

Banditter 4 - 6-årige Tirsdag kl. 16.00 - 17.00 

Multiholdet 1 - 4. klasse Tirsdag kl. 17.00 - 18.00 

Ekstra spring 1 – 4. klasse Tirsdag kl. 18.00 - 18.30 

Teen power 5 - 9. klasse Tirsdag kl. 18.30 - 20.00 

SVED PÅ PANDEN 

GYMNASTIKSÆSONEN 2021-2022 
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Det er svært at få armene ned. 
Sikke et år vi har haft i Faster/Hanning. Vi startede foråret med et hold 
i serie 2 og et i serie 5. 
Desværre endte foråret med en nedrykning fra serie 2 til serie 3 og 
serie 5 blev i rækken. 
Efteråret blev den bedste sæson i den tid vi har spillet sammen i F/H. 
Det endte med to flotte oprykninger. Serie 3 endte med oprykning til 
serie 2 efter en sæson uden nederlag og en suveræn oprykning der 
blev afgjort med 3 runder tilbage. 
Serie 5 endte på en andenplads i puljen og dermed sikrede de sig og-
så en oprykning som først blev afgjort i sidste kamp som blev vundet, 
uden at vi kom til at spille da modstanderen meldte afbud, så det var 
lidt synd for vore spillere, at de ikke fik åbnet for champagnen og givet 
træneren en lufttur. 
Tillykke til vore trænere, holdledere og spillere. Tak til alle jer der har 
set vores kampe henover hele sæsonen både ude og hjemme, det er 
dejlig med jeres opbakning.  
Vi glæder os til at byde jer velkommen til sæsonen 2022 
 

FASTER/HANNING FODBOLD 
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VOGNMAND 

Hans Skov Christensen 
Storegade 64A . Borris . 6900 Skjern 

Tlf. 97 36 61 05 
Bil-tlf. 40 79 40 22 

 

 

 

 

 
 
Åbningstider: 
Mandag 16.00 - 20.00 
Tirsdag   9.00 - 16.00 
Torsdag   9.00 - 16.00 
Fredag   9.00 - 16.00 

Denne annonceplads er fri. 
 

Det koster kun 500 kr. pr. år 

Denne annonce-
plads er fri. 

 
Det koster kun 
500 kr. pr. år 
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Der skal lyde en stor tak til vore sponsorer for nye spillersæt til vores 2 
herreseniorhold. 
Faster Andelskasse for at sponsorere vort førstehold og Astrup Køb-
mandshandel for at sponsorere vort andethold. 

Årets spiller på andetholdet: Mads Dissing Kragh 
Årets fiduspokal: Nicklas Bjerg Jensen 
Årets talent: Christian Alstrup 
Årets topscorer: Morten Ahle 
Årets spiller på førsteholdet: Niels Tylvad 

Stort tillykke til alle med pokalerne 

FASTER/HANNING FODBOLD 
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benno@bennogosvig.dk 
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Tirsdag den 21. september blev FBG’s ordinære generalforsamling 
afholdt. Vi var en lille flok på 14 personer. 
Der var et gennemgående emne, som gik igen i de forskellige beret-
ninger, det var corona. Vi har alle været frustreret over, at de arrange-
menter vi har prøvet at stable på benene, ikke har kunnet blive afholdt. 
Vi fik mere eller mindre alle aktiviteter sat i gang, men måtte så stille 
det hele i bero igen. Men så i maj, så troede vi på, om ikke andet, så 
kunne der blive en lille sportsuge. Det blev også en skrabet udgave. 
Frilufts gudstjenesten og bildyst blev afholdt, et par rigtig fine arrange-
menter.  
Vi har dog ikke helt ligget på den lade side. Vi har jo fået lavet fitness 
lokalet. Det er blevet et rigtig fint lokale. Som vi fik indviet den 29. juni. 
Vi har søgt puljer, lokale sponsorer har støttet os, og vi fik et lån ved 
aktiv Faster, så det endte ud med, at vores egenbetaling blev på 
200.000 kr. Det er jo noget, som kan ses i regnskabet, som gav et un-
derskud på 292.000 kr. Dette er alligevel ok, når man tager fitness og 
det store fald i kontingentindtægterne med. Vores medlemsantal er jo 
faldet drastisk. Vi har registeret 198 mod 310 medlemmer sidste år. 
Men mon ikke medlemstallet vil stige igen, hvis vi kan få lidt normale 
tilstande.  
Jeg vil lige rette en stor TAK til gruppen, som har gjort et stort stykke 
arbejde vedr. salg af gødning. 
På generalforsamlingen var der jo en del på valg. De fleste modtog 
genvalg, og det skal I have en stor TAK for. Men Hanne V. Kristensen 
ønskede at stoppe som redaktør for Sognet Rundt. Hendes afløser er 
Caroline Lykke, som vi byder velkommen og glæder os til et godt sam-
arbejde med. Hanne stopper dog ikke helt, da hun fortsætter i udvalget 
og hjælper Caroline i gang med opsætningen af bladet.  
Men så var der jo formandsposten, som skulle besættes. Der blev ikke 
fundet en ny formand på hverken ordinære eller ekstraordinære gene-
ralforsamling. Men heldigvis for FBG’s fremtid sagde Kristian Ahle ja  
til posten efter et møde med bestyrelsen. Vi glæder os til samarbejdet. 
  
Jeg vil lige sige, at det er dejligt, at jer træner og udvalgsmedlemmer 
ikke har mistet modet helt her i Coronatiden. I gør jeres bedste, for at 
FBG kan fortsætte med at tilbyde aktiviteter. Så stor ros til jer. Samti-
digt skal lyde en stor tak til alle frivillige, som yder en indsats i FBG i 
løbet af året. Vi sætter stor pris på alle hjælpende hænder. Uden jer 
ingen FBG. 

Hilsen Anna-mette  

GENERALFORSAMLING I FBG 
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I oktober har vi haft to store begivenheder.  
Den første var indvielsen af vores hoppepude, som vi bruger hver ene-
ste dag. Den bruges af alle børn fra morgen til aften – så det er en 
sand fornøjelse.  
Vi er meget glade 
for, at vores loka-
le sponsorer var 
med til at gøre 
børnenes ønske 
om en hoppepu-
de til virkelighed 
for os. 
Vi skal hjælpe 
hinanden med at 
passe godt på 
den, så vi har den 
i mange år end-
nu. 
Den anden begivenhed var vores skolefest, hvor vi opførte vores egen 
version af Snehvide og de syv små dværge. I ugens løb havde elever-

ne arbejdet i forskellige grupper. 
Nogle spillede og sang, andre 
dansede, lavede kulisser, øvede 
replikker, sørgede for teknikken, 
PR og meget andet.  
Til generalprøven havde vi be-
søg af bedsteforældre, børneha-
vebørn og andre interesserede. 
Vi synes, det er dejligt, når der 
kommer gæster.  
Torsdag aften var der skolefest, 
hvor vi var 165 til spisning. Det 
var en forrygende aften for os 
alle.  
TAK for opbakning til hver og 
en, i og omkring Fasters Børn. 
 

Skolens ledelse 

NYT FRA FASTERS BØRN 
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ASTRUP KØBMANDSHANDEL A.M.B.A. 
 Højevej 25 Astrup  Tlf. 97 36 40 10 

KOLONIAL, FRUGT, GRØNT, FERSK KØD, TIPS/LOTTO 
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KRIDTBANDEN - I GOD FORM 
Sognet har mange frivillige ”bander”, hvoraf kridtbanden helt sikkert er 
den ældste. Den er så gammel at vi ikke helt ved, hvornår den er op-
stået, men det er helt sikkert mere end 25 år siden. Kridtbanden står 
for opkridtning af alle fodboldbaner på Faster stadion – både små og 
store, korte og lange baner. Med stor akkuratesse og perfektionisme 
er arbejdet altid gjort til UG og tilfredsstillende for dommer og spiller-
ne.  
Banden består pt af 9 personer, som normalvis er sammen to og to og 
er på arbejde i en 14 dages periode ad gangen. Trods Covid19 har 
kridtbanden udført de opgaver de skulle, så afstandskravet har ikke 
været nogen hindring � 

Kommunen giver klubber tilskud til opkridtning, så banden giver der-
med et godt tilskud til klubkassen. Bandens aflønning er en ”opstarts- 
og afslutningsfest” da vi ikke kan huske, om de er forud- eller bagud 
lønnet.  
Billedet er fra årets sidste arbejdsdag hvor Per Lauridsen netop er 
færdig med opkridtningen. Og fra venstre er det Egon Hansen, Poul 
Junge, Jens Aas Madsen, Jens Jørgensen, Svend Aage Kristensen 
og fraværende var Hans Olesen, Finn Hansen, Kjeld Olesen. Derud-
over er Niels Olesen tilknyttet som ”teknisk ansvarlig” og Leif Kristen-
sen som landmåler ved opstarten.  
I år er der kommet to nye medlemmer, Per L, og Finn H, men vi har 
også fået en ”opsigelse” da Jens Aas Madsen efter mere end  25 år i 
banden, har valgt at stoppe. I den forbindelse skal der lyde en kæmpe 
TAK for indsatsen.  
TAK for sæsonen til jer alle i banden, I er et nemt og ”selvkørende” 
udvalg, der holder hinanden informeret og aftaler selv evt. ændringer i 
plan mv. Vi ses når græsset bliver grønt �  

Per Hindhede 
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Jeg tilbyder healing og coaching,  
som bl.a. kan hjælpe dig,  

dit barn eller teenager med: 
At få indre ro, mere energi og glæde. 

At mindske tankemylder. 
Afhjælpe fysiske og psykiske smerter. 

At føle sig god nok, og få troen på sig selv – 

eller bare lidt selvforkælelse. 

Ragedal 8, Borris - Tlf.: 61 11 33 84 
E-mail: mail@dorthelarsen.dk 

 

Følg dorthelarsen.dk på 
 Facebook og Instagram 
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I skrivende stund er der ved at komme gang i hjulene igen og hverda-
gen begynder at ligne ”før Corona”. Det er noget, man mærker, når 
man sidder i en bestyrelse, som længe har måttet sætte arrangemen-
ter på standby. Derfor var det også en glædes dag fredag den 1. okto-
ber, da Fasters Børn holdt indvielse af den nye hoppepude og nye 
gynger, som vi er hovedsponsor på med 60.000 kr., men også Aktiv 
Faster, Min Købmand og Faster Andelskasse med hver 20.000 kr. har 
gjorde muligt. Dejligt, at vi i Faster Marie sammen med andre lokale 
superkræfter kan skabe sådan et samarbejde og forsøde livet for bør-
nene i området med så stor en ting.  

Uden det store arbejde fra Fasters Børn, som repræsenteres af to 
fantastiske ledere, som bare ønsker at skabe et godt læringsmiljø bå-
de inde og ude med faglighed og trivsel for øje, var det heller ikke gå-
et så gnidningsfrit. Fasters Børn og Fællesbestyrelsen har været pri-
mosmotorer på hele projektet og arbejdet mange timer for at få det 
hele til at lykkes, så det er en fornøjelse at rejse penge til sådan et 
projekt og håber på flere af slagsen.  
Indvielsen af det færdige projekt med hoppepuden og nye gynger vi-
ste da også, at der var bred opbakning fra vores børnefamilier og an-
dre her i sognet med et fremmøde på 200 mand, som vi servicerede 
med pølser og brød, øl og vand samt kaffe og kage på dagen. Tak for 
den opbakning. 

FASTERMARIE 
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FASTERMARIE 

Det har også været muligt for os at afholde generalforsamling den 12. 
oktober. Her ønskede Jan Hansen ikke genvalg, men vi fik lov at be-
holde ham som suppleant, i stedet for Ann Sinkjær, og han fortsætter 
med at være vores papir- og papmester. Jan blev afløst af Nadja Bud-
de Kaasgaard, som tog hans plads i bestyrelsen. Endvidere gik Svend 
Vestergaard af som den ene af vores revisorer og ind fik vi Bente 
Kaasgaard. Tak til dem, som gik af, for deres arbejde i og for bestyrel-
sen og velkommen til de nye, som vi glæder os til fremtidigt samarbej-
de med. 
Fællesbestyrelsen kom med info efter vores generalforsamling, da de 
havde haft besøg af Børn- og Familieudvalget fra kommunen. Dette 
kan man læse mere om på deres side om Faster Skole/ Fasters Børn 
her i Sognet Rundt, så kig lige forbi den også. (på side 5). 
Vores rolle i samarbejdet med Fasters Børn, som både dækker vug-
gestue, børnehave og skole, er at gøre det til en ekstra god oplevelse 
for vores børn at gå i vores dagtilbud og herigennem støtte udviklin-
gen i vort sogn til gavn og glæde for os alle. Fasters Børn er livsner-
ven i vores område og vi har bl.a. støttet dem med Makerspace læ-
ringsredskaber, multibanen, spil, legeredskaber, supernovaen m.m., 
hoppepuden, gynger, entrébilletter og busture på deres udflugter og 
mange flere ting. Derfor er vi afhængige af jeres støtte i form af kon-
tingent til Faster Marie samt fremmøde til vores arrangementer, hvor 
overskuddet går til ansøgninger fra Fasters Børn. Støt os, så vi kan 
blive ved med at støtte dem og forsøde børnenes hverdag.  

 
 
 
 

 
 
 

MVH. Støtteforeningen,  
Faster Marie. 
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AKTIVITETSKALENDER 

November 

Søndag 28/11 16.00 Juletræstænding 

December 

Tirsdag 7/12 10.30 Julefrokost for Faster Seniorklub 

Mandag 20/12 18.00 Julehygge for seniorbadminton 

Januar 

Onsdag 19/1 19.00 Møde om ungdomsklub 

Februar 

Søndag 27/2 14.00 Fastelavnsfest 

Fredag 4/3 17.00 Klubmesterskab for senior—mix 

Lørdag 5/3 8.30 Klubmesterskab for badmintonungdom  

Tirsdag 8/3 10.30 Generalforsamling i Faster Seniorklub 

Søndag 13/3 10.00 Klubmesterskab for senior—single+double 

Søndag 27/3 9.30 Gymnastikopvisning i Aktivitetshuset 

Deadline til næste nummer er den 1. feb. 2022 

Marts 


